
Reportage från studiecirkeln om  

väder med en spännande avslutning 
 

Vi är 11 väderintresserad SPFare som deltagit i studiecirkeln ”Alla talar 

om väder” med Ulla och Nisse Runberg som ledare. Båda är mycket kvali-

ficerade för uppgiften. Ulla har varit meteorolog på Bromma och Arlanda 

och Nisse har arbetat som meteorolog inom Flygvapnet. Ulla har hållit fö-

reläsningarna med assistans av Nisse, som också skötte bildvisningen via 

dator och projektor. 

 

 
 

Vi har haft 5 lektioner varav den sista var ett studiebesök. Mer om det 

senare. Studiecirkeln har varit mycket ambitiöst planerad och genomförd. 

Vi har behandlat i stort sett alla aspekter av vädret och då framförallt 

sådant som rör de vädersituationer som vi kommer i kontakt med till var-

dags i Sverige, men det har också blivit utblickar över världen med olika 

typer av udda och extrema vädertyper. 

 

Ulla och Nisse har förmedlat sina kunskaper på ett mycket pedagogiskt 

vis och förklarat utifrån fysikaliska grundprinciper. Trots att det är 

komplicerade samband som ligger i botten så har det ändå varit möjligt 



att hänga med och förstå de viktigaste grundprinciperna. Våra föreläsare 

har utnyttjat ett rikt bildmaterial, med lättförståeliga bilder, som hjälp 

för att förklara. De har också visat en stor mängd fotografiska bilder på 

olika vädersituationer och de vanligaste av dessa är ju välbekanta för oss 

ifrån vår egen erfarenhet. Ett stort plus var att alla bilder delats ut till 

deltagarna efter varje lektion som en fil via e-post. Detta var mycket 

värdefullt och bidrar stort till behållningen av kursen. 

 

Vi kommer idag alltmer i kontakt med väderinformation via dagstidningar, 

radio, TV och internet. Här är det ofta prognoser med en framförhållning 

på allt ifrån en timma till en vecka eller mer som presenteras. Vi hade en 

livlig diskussion om hur bra dessa prognoser är och vilket underlag som 

ligger bakom. Speciellt intressant var frågan om vilken prognos som är 

bäst utformad, den som visas i TV1 eller TV2. Denna fråga visade det sig 

att vi skulle kunna få svar på direkt eftersom Ulla och Nisse hade förlagt 

den sista lektionen till ett besök på SVT-väder i TV-huset. En bättre av-

slutning än detta är svårt att tänka sig för en studiecirkel om väder. Vi 

var några glada och förväntansfulla elever och ledare som steg på SL-

tåget vid 8-tiden i Bålsta för att ta oss till TV-huset. 



Nisse hade bestämt at vi skulle ta 69-ans buss efter att vi stigit av vid 

T-centralen och sedan gå av vid Berwaldhallen.  

 

På grund av byggnadsarbe-

ten vid hotell Scandic Con-

tinental var dragningen av 

69-ans busslinje ändrad. 

Efter lite turer fram och 

åter hittade vi så småning-

om en hållplats så vi kunde 

gå på bussen. Väl framme 

vid TV-huset startade vi 

med en förmiddagsfika i 

TV-husets entréhall. Vi hälsades välkommen av vår värd, TV-meteorologen 

Helen Tronstad. Det var mycket spännande att 

komma in i TV-huset och få se lite grann bakom 

kulisserna av det som vi ser i TV-rutan. Vi börja-

de vår tur med att gå över en innegård för att 

till slut samlas i Krutkällaren. Detta är en anrik 

byggnad från den tiden när hela området var mi-

litär förläggning. Huset fungerade nu som konfe-

renslokal. Här fick vi en timmas föreläsning av 

Helen om hur det är att arbeta som meteorolog i 

SVT. Hon berättade om hur de olika vädersänd-

ningarna över dagen kom till. Dagen startar tidigt 

i ottan för den meteorolog som skall delta i mor-

gonsoffan. Detta anses vara ett bra pass efter-

som meteorologen då kan få en chans att utveckla och diskutera sina tan-

kar om dagen vädersituation. Det krävs en oerhörd tidsdisciplin för att 

göra en ordinarie väderpresentation i TV. Meteorologen har en viss be-

stämd tid på sig ofta inte mer än någon minut. Tiden är exakt bestämd på 

sekunden när och meteorologen måste ha helt klart för sig vad som skall 

sägas för att hinna med. Det kan dock i olika situationer bli både tidsnöd 

och tid över och båda fallen är besvärliga att hantera. Helen var noga 

med att poängtera att sändningarna från SVT är ett publikt uppdrag och 

att informationen som ges måste vara helt neutral. Det ställs också krav 

på att informationen skall vara lättförståelig för gemene man samtidigt 



som den skall vara korrekt och informativ även för fackmannen. Efter en 

frågestund kom bl.a. frågan upp om det är någon skillnad mellan TV1s och 

TV2s väderrapportering. Helen förklarade att båda utgår från samma un-

derlag men att meteorologen har frihet att presentera väderläget på det 

sätt de själva väljer. Den ena prognosen är inte bättre än den andra. Hon 

berättade att man gjort undersökningar om vad tittarna tycker om vä-

derrapporterna och då visade det sig bl.a. att tittarna tyckte att de 

vindpilar som visas på kartan bara är störande medan meteorologerna 

själva ansåg att detta är en viktig information för att förklara skeendet. 

Det finns en hög ambition att anpassa sig till den allmänna opinionen där-

för visas pilarna mindre framträdande nuförtiden. Helen nämnde också 

att de regionala sändningarna förbereds på eftermiddagen och sänds 

bandat och kan alltså riskera att vara inaktuella när de sänds vid kraftigt 

föränderligt väder. 

Efter mötet i Krutkällaren fick vi passera genom långa korridorer för att 

till slut komma fram till vädertjänstens kontor. Vi fick där träffa meteo-

rolog Mats Andersson, som förberedde regionalvädret, och den väl be-

kante Pererik Åberg. 

  

 

 



Det var intressant att få tillfälle att få en pratstund med välkända per-

soner som man annars bara träffar i TV-rutan. Efter detta fick vi komma 

in i en liten studio som används för att producera regionalsändningar. Man 

har nu rationaliserat så hårt att meteorologen får klara sig själv och skö-

ta inspelning, bandning och tidhållning utan hjälp av tekniker. Vi kunde 

med egna ögon se hur tekniken med green screen används för väderkar-

tan.  

 
 

Meteorologen står framför en grön skärm och tittar på två TV-

monitorer, en på varje sida skärmen där utgående bild visas. Kartan som 

visas i TV-rutan är datorproducerad och adderas till bilden från den ka-

mera som filmar meteorologen. För att det hela skall fungera får meteo-

rologen inte ha någon grön färg i kläder eller på de kroppsdelar som syns. 

Dessa blir då nämligen osynliga eftersom all grön färg i denna kamera tas 

bort. 

 



Vi passerade avslutningsvis den monumentala korridoren där de olika TV-

studiorna ligger. Ulla avtackade här Helen med en present och sa att vi 

alla var mycket tacksamma för vad vi fått se och lära oss.  

 

 
 

Efter lunch i TV-husets entré tog sig gruppen hem till Bålsta via buss och 

pendel. 

 

Avslutningsvis kan sägas att denna studiecirkel om väder varit mycket 

uppskattad och att vi som deltagit har lärt oss mycket om väder och fått 

många hänvisningar till böcker och internetadresser för att kunna för-

kovra oss vidare på egen hand. 
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